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Stockholm. Kronprinsessan Victo
ria kommer att tills vidare vistas f 
Rjm, och osannolikt är icke, att hon I 

r •"• likhot med förhållandet nflstlidet år 
<- stannar der vintern ut. 

<«£ ' Ett frikyrkomöte. Fredikantmötct L 
Stockholm bar beslutat att hos sven-

' ^ ska missionsförbundets etyrelso fram* 
- ställa att åtgärder mätte vidtagas för 

ett ull mänt svenskt, fritt kyrkomöte. 
Byggenskap. Om Klara kyrkas re-

staurering är fr&gä väckt. — En ny 
r t „ kyrka för Östermalm "skall byggas. 

Hon skall ha'va plats för 1,400 a 1,500 
„* "" personer och kommer att kosta högat 
f ~ < 3*25,000 k.r. —Förslag till centralätatio-
Ut* news utvidgning llr uppgjord t. För-
^ slaget upptager kostnaden till 350,-

i '  0 0 0  k r o n o r .  / - V  
Välgörenhetens, konto* > Basaren -för 

barnmorskornas pensionskassa har 
* lemnat en bruttoinkomst af närmare 

10,0j0 kr. — Till Sophiahemmets sjuk-
,V sköte rake-penaioaakaasa har en hem

mets patient, som önskar vara okänd, 
' uti'"tacksam erkänsla för god vård" 
' lenvnat en gäfva af 1,000 kr. 

.Inbjudning till jubelfest. Frän tyske 
V ministern i Stockholm har ingått en 
'• inbjuclan till i hufvudstaden varande 
? tyska föreningar att den 18 januari 
; 18öö gemensamt fira ett. 25-ärsjubile-

um med anledning af att den tyska 
, 'enheten den dagen stadfästes genom 
*? att köiiungeri af Preussen i Versailles 

utropades till Tysklands kejsare. 
Nåd.. Arbetaren K." J. Kleist, söm 

mördat hustru oCh barn och derför af 
f' Göt a hof i Itit dö m ts till döden, har af 
I' K. Mjt. fntfc dödsstraffet förvandlädt 
Ittili.llfstids 8lraflfar.betc. — Anna Brita 
£ Persson, som ar 18G5 för mord, stöld 
3 öch bedrägeri dömiles till lifstids straff' 
?• arbete och nu suttit pä fftngelse 33 år, 

har genom Kungl. näd fått resten af 
c straffot efterskänkt». , 

Dispensärenden. Förste läraren vid 
Östermalms folkskola J. Swärd, som 
erhållit K. Mjt:s dispens fränakademi-

" ska examina, kommer att aflägga prest-
s examen inför domkapitlet i Skara och 
; der prestvigas för tjenstgöring inom 
<• Skara stift. — Axel Nordfält, som aQa-
I de prestexamen vid Augustanasyno 

dons seminarium i Rock Island år 1890 
och dereftcr tvä år tjenstgiort som pa
stor inom nämnda synod, hade hos K 

f Mrt anhållit om tillstånd att utan vida 
' ro lä inskrifvas som student vid teolo-
i giska fakulteten i Upjala. Danna an-
- sökan blof af K. Mjt. afslagen. emedan 
~ ÅFordf&U icke aflagt-ordentlig 6tudent-
J examen. Som bekant &r, mottages de 
i: som graduerat frän Rock Islands, B3 

thany's och St. Peters Colleges utan 
~ vidare som studenter vid Sveriges 

universitet. - ^.....-
5.v -Olyckshändelser. Telefonreparatören 
t* " hos telelegrafverket A. J. Svensson 

^juJle härom dagen frän taket till ett 
tre våningar högt roagasinshus reda 
ett par telefontrådar som kommit 
olag. Pa återvägen u-telter ryggåsen 

i* föll han ned från taket och slog sig sä 
illa mot gärdens stenläggning att han 
efter 15 minuter afled. — Ea arbetare, 
Vigander ljöt en dag i slutet af nov. 
döden till följe af öfverdåd eller oför 
sigtighet från hans sida. Han skulle 
frän källarvåningen åHotell Rydberg 
iölja med en varuhiss upp till 4:de vä 
ningen — en färd som ftr strängeligen 
förbjuden och belagd med vite. Då 
hissen hunnit nära nog ända upp, brast 
Hlnan, och det bar af med svindlande 
Mrt nedåt med hissplattformen och Vi 
gander, hvilkén Benäre efter en timmes 
förlopp afled. - • • 

Alingsås. Vacker gåfva. Godsega-
ren Axel E. Diokson å Ellénsdal hav 
till Alingsås land- och R^deneds sock
nar öfverlemnat gåfvobref ä en af ho
nom & egendomen Eilensdal uppförd 
Eo'.id och tidsenlig folkskolebyggnad, 
hvars omgifningar samme gifvare låter 
dränera, plantera och-inhägna 

Posiför are dödact genom, olycksfall 
Div postföraren Andersson härom dagen 
kom åkande med lfuylsvägsposten frän 
Alingsås till Eifängen, råkade hästen 

, i sken vid öitad,'^varvid åkdonet väl 
to cch postlöraren kastades ur med den 
påföljd, att han efter några timmar af
led i fö-ljd. af skador i hufvudet. Posten 

• var oskadad och tillvaratogs. 
Boräs. Det händer väl inte ofta, att 

en menniska begrafves två gånger,men 
detta har nu händt. 1883 ingick till 
Oxabäcks fattigvärdsstyrelse från Gii 
teborg underrättelse, att f. d. artilleri
sten Kindbom uQiditoch blifvit begraf-
ven i Göteborg, hvarför begärdes be-
^grafninp"sko8tnad med 12 kr., som ock 
sändes och hvara qvitto erhölls. Nu 
kommer den hiipnadsvöckande under 
derriittelsen,att mannen för andra gån
gen, 1895, dött och blifvit begrafvén. 
Danna gång i Skallsjö. Därifrån for
dras nu bwgrafningskostnad med 12 kr. 
och några öre. Nu undras högLigen, 
hur det begrafves i Göteborg, samt hur 
inånga gånger man har skyldighet att 
kosta begrafning på en död. 

Cimbrishamn. Ett groft nidings
dåd var tåget å Cimrishamu—Tome 
lilla Unien nyligen utsatt för mellan 
Gärsnös och Smedstorp. Någon illa
sinnad person hade strax invid 6kenan 
lagt en större sten, som en man knappt 
kundo lyfta. Lokomotivet kom i kol
lision mod stenon, så att garJjornet 
bugtades och dea 9. k. skyffeln bräck 
lo*. 

EngolUolm.. Sgendomsliandd. Kon 
sul P. 01a90n i Helsingborg har af W. 
Camp? storblnio köpteg-endomonÅ^ärd 
en half mil härifrän för ett pris af 
100,000 kr. för sjolfva egondomon och 
25,000 kr. för inventarierna. 

Falkonb&rg. Donation. Förre gfist-
gifvaren J. A. Nygren och fru i SjOno-

, vad ha till Veslge kommun donerat 
^ 5,000 kr. ' 

^ ̂  Falun. Husby kommun har beslutlt 
1 - npliigga fattiggård, för hvilka- äuda 

m.:l caendomcu Längniora skall ickö 
pas.1 

Pilipstadr 66 fattiga barn orbålla 
fullständig beklllUnad till julen. Sta
dens jultomtar heki&da ott 30-tal och 
Folltslcolan3 beklildnadafond do öfriga. 
Dot &r en vacker eiffr:i,r.Hr man tänkar 
på alt SUA» 
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Géffé. - • B0a^Kor^fmåltm<ii loktor' 
Waldenström förevar härom dagen in
för Ga fl 3 rådhusrätt. Därvid företräd
des käranden, fabrikören E Taflin, af 
hr Jonathan Olson och svaranden, lok
tor Waldenström, äl v.. häradshöfdin-
gen G.- Sandström. Kftrandeombudet 
utveckladd i en längre skrifvelse sin 
talan och framhöll bland annat-, att 
försök gjort3 att åstadkomma en kom
promiss, men att detta strandat på 
grund aJf, ätt lektor Waldenström väg
rat att utse skiljoman. Ombudet yr
kade, att lektor Waldenström måtté 
iläggas betala hälften af den på affä
ren i Chicago uppkomna förlusten jem-
te rilnta äfvensom att ersätta rätte
gångskostnaderna. . 

Förfärligt bränd. i en kolmila bléf ny
ligen 18:.irige ynglingen Mi Janson 
Irån Åshammar. Han sjönk ned i mi
lan.och skuilo helt visst omkommit,om 
ej en kamrat, som för tillfället var på 
besök hoi honom, vid nödropen skyn
dat upp pä milan och lyckats tnod stor 
möda uppdraga don nästan medvetslö
se ynglingen. 

Gellivara. Jernväg från Géllivara, 
UltOfolen? Vid nästa riksdag lär mo
tion komma ätt väckas om tillstånd 
till.byggando af en jernväg Gellivara 

O.oten. Penningar för Jtadatqulet 
finnas redan disponibla. -

För dem, som sitta i mCnkrels skugga. 
I Gellivara församling pågå för närva
rande 2 skolor för öfveräriga. okonfir
merade personer. 

Haparanda. Samhållet går-framåt. 
Stadsfullmäktige ha. beslutat anställa 
fast brandkär af tre man samt anskaffa 
elektriska signals och kontrollappara
ter. -• -•-•i;/-' 

Hedomora. En sorglig' olyckshändel
se inträffade härstädes för ej länge se
dan, dä inspektor P. E, Sundeli pa 
Trollbo. under hemfärd från staden 
våldsamt kastades ur åkdonet och biel 
sä svårt skadad, att: han inom kort af
led. .. 

Helsingborg. Helsingborgs barnasyl 
har nu upptagit sin verksamhet. 

Hernösand. Skrifva på lappen utan 
att veta hvad "lappan" innehåller, kan 
vara riskabelt nog. En hemraansegare 
"några mil ofvanför Sollefteå" har in
stämts tiil Sollefteå rådhusrätt för 900 
kr, vexalskuld. Dä målet ropades, för-
klarade han, att han af hufvudparten, 
en landthandlande,anmodats att "akri 
va sitt namn på lappen". Detta gjorda 
landtmannen också, men förklarade 
sig hafva uppfattät saken sä, att här 
endast vore fråga om att bevittna en 
namnteckning. 

Lönnkrögeriet i Lappland. Hernö-
sands domkapitel har till landéhöfdin 
geembetet öfverlemnat en berättelse 
om de sorgliga förhållanden som lönn 
krögeriet åstadkommer bland lappbe-
folkn ingen. 

Hudiksvall. Ohygglig död. Skoma 
karen Anders Ljunggren, som en läng
re tid fört ett. supigt lefyerae, sökte 
härom dagen hänga sig. Da döt ta 
misslyckades, got han fotogen öfver 
BiingkluäeYnÄvä'lade sig och. atåtände 
bädden, der han ook ljöt döden. 

Jönköping. För anläggning af ety-
leterfabriken vid Åkers krutbruk har 
k. m:t anvisat ett belopp af 2-4,000 kr. 
Såsom vi omtalat, äfr fabriken under 
arbete. 

Ny torfkolsfabrik. Ingeoiör J. Kor-
ling oc'a löjtnant H. Ekelund ha köpt 
133 tunnland mossmark jif landtb. S. 
Skutt i Skerby,ä b vilken de ämna upp
föra en torfkolsfabrik. 

Kalmar. Jemvägsplanér. Hallstorps 
kommun har beslutat teckna för 15,000 
kr. aktier i en tilliimnad jernväg Kal
mar—Torsås. Söderäkra kommun har 
förut tecknat 50,000 kronor förändamä 
let, om jernvägcin dragés "öfver Berg-
qvara. 

Stormens offer. R jservlöjtnanten vid 
k. flottan Karl Ludvig Olilander från 
Kalmar omkom den 22 nov. vid en 
olycklig seglats mellan Vånevik och 
Väldö lotsstation. 

Karlshamn. Obestånd. Garfveri 
fabrikören Montelius härstädes försat
tes den 22 nov. på egen begäran i kon
kurs. Skulderna uppgå till 400,000 
kronor. > . ... .... 

Sjelfnxord. kaptenen vid flottan C. 
Brandt har begått sjelfmord genom 
hängning. . 

Karlstad. Eldsvåda. Manbyggna 
den å länderiet öileborg, beläget en 
fjerdedels mil fräu staden, nedbrann 
härförliden. 

Föreläsningar för arbetare hållas se
dan någon tid af bruksherra^ne vid 
Hagfors i Vermland. 

Kristinehamn. Sjelfmord. Förste 
bokhållaren vid Holmbergs bryggeri i 
Kristinehamn, Sigfrid ErikBon, afhän-
de sig härom dagen lifve^ genom häng 
ning. * 

Konsert på hospital. Neumanska mu
sikkapellet, har ny l i ge n konser torat för 
de fredliga patienterna å trelänshospi-
talet hifctstädfes. ' Åhörarnes intresse 
märktes tydligen i deras anletsdrag, 
och tacksamheten emot direktör Nau-
mann och hans värdige medhjelpare 
var lika stor som berättigad. 

Linköping. £,000 kr. i djupet. I 
den a k. Sonstorpsän i Helle&tads s:n 
hamnade härförliden en större pen
ningsumma (2,000 kr.) Sonstorps post
bud, som hade att passera en späug, 
halkado omkull, i fallet tappande vä
skan som innehöll ofvannämnda belopp 
och som trots ifrigt sökande ej åter
funnits. Egaren till penningarno var 
grefvo G. O. Mörner k Sonstorp. 

Luloå» Större än månget furstendöme 
är Arvidsjaurs 600ken i Norrbottens 
liin. Hon mäter nemligen icke mindre 
äu 212 svenska qvadratmil. 

Luad. I'akstolen till den nyaläro* 
verksbyggnaden härstädes restes för en 
tid sedan. 

Svår olycka, Mjölnaren Jöns Johan
son i Stubbarp, som härom dagen skul
le biträda vid arbete med taklagning, 
nodföll på garden och dog ögonblickli-
gon. 

Malmö. Mordbrand. Innehafvar-
innan af Vestergötlands väfhandel 
härstädes, Amanda Eklund och hennes 
23-åiige fftstman, sjömannen Anders 
Hanson, hafva häktats såsom skäligen 

i ^ 

Maimö~-Bilie8holm8 iernvågs öfvertd-
gande af staten. Kontraktet om statens 
inköp af Malmö—Billesholms jernväg 
undertecknades härom dagen. Det be» 
lopp, som skall läggas til! grund för öf-
vertagandet blef faststäldt till 3,— 
140,380 kr. . - ' . 

Nora. Sällsam olycka. När f. d. 
rättaren Lars Olson en morgon helt 
nyligen vaknade, befans han hafva mi-
stat synförmågan ä. ena ögat. Läkare 
rådfrågades, men kan éj bjelpa den nä
ra 75 år gamlo mannen. 

Norrköping. Olycksfall' och död. 
Vid R. Wahrens nya fabriksbyggnader 
utanför norrtull inträffade nyligen ett 
missöde, 6om kostade en menniska lif-
vet. Man var sysselsätt med att upp
hissa en jernbjelke, då någon felaktig*, 
het uppstod i vindspeletj l följd hvaraf 
tre arbetare störtade ned. Ea af dem, 
50-årige Petter Erikson, slog hufvudet 
sä svårt mot en; jernbjelkff,att han kort 
der pä afled. 

En by utan tjemtsfolk. Da t är väl 
högst sällsynt-, att en hel by kan vara 
utan både manliga och qvinliga tjäna
re. Sudant är emellertid förhållandet 
sedan 5 är tillbaka i Köpma by i Risin
ge speken. Och likväl är den ej så 
synnerligen obetydlig, ity att den Tät
nar 5 bemmansegaro. Att: ingen tje-
nare derstädes är behöflig, beror dörjpå 
att bönderna hafva både söner och 
döttrar, som stannat hemma för att 
vara sina fäder och mödrar bebjelpliga 
i deras arbjte. I denna by bör man ej 
skränando o'.jud på gatorna kvarkeh 
söndag eller hvardagsaftnar. Ungdo
men för ett stilla och hyggligt lif, dem 
och föräldrarne tili heder. 

Norrtelje. Hastig död Hamnfog
den C. Norman härstädes träffades 
härom dagen endast några meter från 
hemmet, af slaganfall. D^n all id ne var 
några och 50 är gammal. 

Skara. Förskingring. Förre kam
reraren C. Åhgren har dömts till tre 
månaders enkelt fängelse för försking
ring af 8,000 kr. anförtrodda medel. 

Till grafven i stället för till brudpal-
Un måste nämdemannsn för Ås och 
Sals socknar Bernhard L >rson i Store
gärden nyligen föras. Han var född 
1858 och det hade lysts tre ganger för 
bonom och en ungdomsvän. Men just 
som man ordnade till bröllop, ändade^n 
häftig lunginflammation hans lif. 

Sköfde. Våldetåofficerarne. Kål
lands häradsrätt har dömt förre artil
leristen Berglund till tre månaders 
fängelse för nämda våld. 

Strengnäj. .För elt obehagligt äfcen-
ventyr var landshöfding Boström här
förliden utsatt. Han skulle i roddbåt 
resa från Strengnäs till Tynnelsö. Till 
följe af båtens krängning och någon 
oförsigtig rörelse föll landshöfdingen i 
vattnet, hvaqur han dock lyckligtvis 
sjelf kunde kraffla sig upp 

Umeå. Umeå hamnområdes utveck
ling till Storsandskär, järnvägens änd
punkt, är starkt ifrågasatt. 

Valdomarsvik. Rädd för'doktorn. 
En piga härstädes kom en dag eländig 
och förgråten till läkaren, emedan hon 
led af den hiskligaste tandvärk. Hon 
fick sätta sig ned, men då haa tog fram 
landtången rusade hon upp och skrek: 
"U^ch,hvad den ser svår ut!" samt Ila
de sin väg med blixtens fart. M.ihän-
da blef hon botad genom blotta för
skräckelsen. 

Varberg. Elt stort plunteringsföro-
tag har nyss börjats i stadens närhet af 
ingeniör H. Gjrlach. Å 23 tunnland 
jord i Hiiethttga- cch Apelviksbergen 
försiggå nemligen grä.fningår och rödj-
uiftgar för att tidigt till vären kunna 
derstädes utsätta omkring 100 lusen 
tall- och gran- samt en icke obetydlig 
mängd björk-, al- och ek-plantor. _ 

Drunknad. Bleck- och plåtslagaren 
P. E. Karlson föll härom aftonen i ham
nen och drunknade. 

Vesteråa Borrning medelst elektri
citet. Jernkontoret har anslagit medel 
för anställande af försik med olika slag 
af elektriska borrmaskiner. Da kom
ma att företagas vid Norbergs gruffält. 

Vexiö. Rådjur fångadt med metspö. 
Ett lefvande rådjur fångades härom 
dagen af en soldat Karlson i Södra 
Ljunga socken. Djuret kom i sakta 
mak längs en åkorteg, dä det observe? 
rades och skrämdes af Karlson och ett 
hans biträde ned i den förbiflytande ån. 
Sedan bavakades det vid båda sidorna 
af än, tills det kom så nära land, att 
Karlson med hjelp af ett metspö kunde 
fösa det mot stranden samt, fasthällan
de sig i en buske, fatta ett säkert tag i 
dess öron och hala det i land. Djuret, 
som är en hona, lefver och syns trifvas 
bra i fångenskapen, som göres det sä 
angenäm som möjligt. > . 

i Visby. Många bröllop. Vid en och 
samma bondgård i Näs på Götland ha 
ej mindre än tre bröllop pä lika mänga 
veckor gått af stapeln. 

Örebro. livad en bäck duger till, 
som pä lämpligt afstånd flyter förbi euB 
gård, har gruf ve förvaltaren hr R. W. 
Beskow visat & sin egendom Häkansbo-
da i Ramsberg. D3n lilla bäcken är 
fortfarande en ögonfröjd, der han hop
par fram genom parken, men liten 
smula nytta måste han göra i förbifar
ten. Han får pumpa upp vatten till 
kök och ladugård, hälla smörkernan i 
rörelse, draga slipstenarne, verkställa 
tröskningen, och vår meddelare erin 
rar eig icke allt. Nu ämnar hr Beskow 
äfven låta bäcken hålla gärden med 
elektrisk belysning. 

Örebro tekniska sko\a.' Stadsfullmäk
tige hafva beslutat om uppförande af 
egen byggnad för tekniska skolan, 
hvilken hittills varit inrymd i mycket 
trånga lokaler i stadshuset. 

Örnsköldsvik. Ett nytt mål mot 
rektor Gallin. Handlauden Hägglund i 
Trehörningssjö har i dagarne uttagit 
stämning å rektor Callin med anled
ning af icke redovisade brandstodeme-
del. 

östhammar. Drunknad. D& ång
fartyget östhammar härom aftonen 
lossade i Hargs hamn, föll akterstäder
skan Mina Moberg öfyer bord och 
drunknade. Kokerskan kastade sig 
efter för att rädda henne, men lyckades 
icke; hon upptogs i mycket medtaget 
tillstånd. Liket af den drunknade an-

i 1 
~ -rokommendatar sitt ytterst fina och välsorterade ~ 

. . . .  l a g e r  a f . . . .  '  * - •  ^  

Guldsmedsarbeten 
och 

(j alanterivaror..... 

83rskitdt passande fur 

nämnas följande artiklar: 

FiCIHUR; af gnid och silfvér. VÄGGUR, YÄCKUR, 
STUDS ARE, GULDRING AR. med och v tan 
d iamant hij attniv g, KIKARE, ME DA LJ ONA
GER, URKEDJOR, BERLOCKER, KAFFE-

; öch THESER VISES, VA TTENSER V1SER, 
BÄGARE. FRUKTSKÅLAR JUVEL ETU
IER, B ORD STÄLL, CIGARRSTÄLL, SKE-, 
DAR, KNIFVAR och GAFFLAR samt SER-
yiETTHIN G AR m. m., m. m. 

Allting- £•?_ prima qvaliteor och till do 
lägsta priser. 

Till Allmänheten! Z-tfp 
' + > tf. 

O. H. AROSIN, 
fB7 E. 7th street. 5!. Pau;. Nllri/i. 

il > - . ii 
N  O  R  G  E .  

Till natfonaIgalieriel har man beslutat 
inköpa Cbr. Krohgs "ögonvittnen" för 
4,500 kr. och Munohs Fjelfporträtt för 
500 kr. .. . t- TV ' -

Kol af torf håller man pa, ätt bereda 
å Lofoten, der ett'Wilbelm SehÖning 
gjort flera mycket lyckade experi
ment. 

Dödafall. F. d. telografinspekfören 
för .Kristiania distrikt Joh. Meidel 
Moinich afled nyligen efter länge tids 
sjuklighet. Han var född 1834-. 

Bränvinskriget. Brinvinsbolagets i 
Skien nedläggning har beslutats med 
428 rösters öf ver vigt, 2,553 röster af-
gäfvos för bolagets nedläggande. 

Upptäckta. Foröfvarno af Inbrötts-
slökleu i Strandens sparbank hafva nu 
gripits. ~DefrJ är tvä män, den ené 20 
och den xtöärq~25 år gammal. \ DJ stul-
na pengarna sägas vara i behåi\ 

Ryska ordnar åt norrmän. Hamn
fogden M:c!iaelssu i Vardö liaru .nämis 
till riddare af ryska Stanislausorden, 
och öfverluilbatjenten Uchermann i. 
Vard.ö till riddare af ryska SL Aunae 
orden. 

Stipendium. Inrikesdepartementet 
har tilldelat assistenten vid statens ke
miska kontrollstation Erik Solberg ett 
stipendium af 2,500 kr. för alt under 
ett par års uppehåll i utlandet utbilda 
sig som agrikullurkemiker. 

En uppseendeväckande poststöld har 
under de sista veckorna varit föremål 
för rättslig uaders3knir.g vid lagmans-
rätten i Kristiania. Don 20 okt. 1894 
bortstulos ej miudre fin 29 tilTolika or
ter i Sverige adresserade penningbref, 
innehållande ett sammanlagdt värde af 
kr. 8,016: 87. b vilka braf samma dag 
inlemnats till försändelse pä Homans-
byns postkontor. Föreståndaren för 
postkontoret, hr Knap, blef någon tid 
derefter häktad och anklagad för alt 
ha öppnat brefven och bemäktigat sig 
innehållet. E ter mänga uoh länga 
ransakningar förklarade rätten i iör-
kags Knap Bkyidig till stölden. Den 
anklagad^, som hela tiden bestämdt 
nekat till stölden, reste sig dä och sade: 
"ni ha dömt en oskyldig man". Domen 
lydde pä 4 års straffarbete och afeätt-
ning frän tjensten, hvarjemte Knap 
ålades att ersätta postverket det stulna 
beloppet. 

F I N L A N D »  

Dinifasiansrä.t har Åbo svenska sam
skola erhållit. 

Tidningsmanndmöte. Hufvudetadens 
publicister hafva beslutat föranstalta 
ett allmänt finskt tidningpmannamöte i 
Helsingfors den 4 april 1S93. 

•En äjerf rymning företogs hur om trat
ten frän lunsfängelset i Viborg. För 
fjerde resan inbrottsstöid till 15 års 
fängelss dömlo 23:årige Emil Alberti-
nasson Rluttancn frän L iukkas lycka
des nemligen frän den cell i tredja vä
ningen, i hvilken han var inspärrad, 
buna sig väg ut i det fria. Han blef 
emellertid efter mycket besvär gripen 
igen. / " / ; *" 

! Fih&ajayGH 
'forsäfcring. Den.1 jän. 1807 träder den 

af sena&le finska landtdagen godkända 
lagen angående arbetares olycksfalls- j §| 
förérikrlng i WräJS.'.''"iBSli^t ̂ dennaT'lag 
äi- arbeisgifvare pligrig attirifva skade-
sländ ät arbetare, söm skadats vid arbe
tets utöuung, och, om han derunvler dö
dats, till hans efterlofrande anhöriga. 
Vid fullständig o*örmäga till arbete 
uppgår invaliditetsersäUningen intill 
00 prccant af den skadades förutvaran
de arbetsförtjenst för är. För'öfrigt 
lemnas ersättning i "förhållande tiil 
skadans beskaffenhet, men årsinkom
sten far ej beräknas högro än 720 mark 
och ej lägra än 300 mark. Gsnora den
na märkliga lag ställes den finske ar
betaren i ett vida grnsammare läge Un 
hans bröder i de flesta land. Sådan 
obligatorisk arbetareförsäkring som 
der, hvilken nu är införd i Finland, 
finnes nemligen blött i Tyskland och 
Österrike. 

Intet, parn Ir 
sA bra som • 

Fiei sher's. 
Heg-rfr det öch 

intet aauat. 

På samma gång Vi uttrycka tår tacksamhet för don 
ovanligt stora uppmuntran som våra till verkningar hittills, 
åtnjutit, finska vi vänligen uppmana våra landsmän att fort
farande beg ira våra varor kos sina respektive handlande. Vi-
hafva en af landeta svåraste Mtrusts" att konkurrera med, cn . 
organisation som hotat 03s med undergång och att omintet
göra vått företag, om vi icke underkastade osä dess lagar, 
hvilkd äro anlagda pl att pungslå allmänheten. Yl hafva 
trotsat des-a "inbjudningar" och påbud och vilja ärligt för
fäkta våra egna fria idéer i den förhoppningen att landsman
nen och andra rättänkande medborgare skänka oss sitt un
derstöd, detta så mycket mera sam våra varor ä o fullkorn. 
l*gt fria från alla skadliga ttllsat er,:: äro rena ochi.0mak. 
öfverlägsna alla andra tillverkningar. ' ' 

' Vårt bageri Sr nyuppbygdt och försedt med de senaste 

förbättrade anordningar, nva maskinerier, bästa som finnas 
inom landet; och de mjölsorter, jäsningsämnen och andra nj* 
d:ga tillsatser, som vi anvSnda, äro alla af bä^ta qvalité. 

Vi egna dessutom noggrann uppsigt öf ver arbetet och 
sörja f^r att alla våta varor, såväl i vigt eom utseende, mot
svara gällande förordningar och allmänhetens anspråk. 

DE HANDLANDE, hvilka vi ännu icke haft nöjet an
teckna Foai kunder, torde i sammanhang med föregående be* 
akta fifven följande: Vi tillverka och effektuera ingående 
bestillningar på nedanstående Crackers och andra bakverk; 

A. & C- Sodas, , 
Svkct Sodas, 
Imperial Sodas, 
A. <£ C. Oysters, 
Jhamond Oysters, 
Oyster Wafers, 
A. & C Bullers, 
A. & C. Ginger Snaps, 
Lemon Snaus, 
Boston Crackers, 
A. & C. Milks, 
Cracker Meal. 
Hard Tuck, 
rr:t zels and Pretzdetles, 
Tast, 
Paris Buna. 
Spontf. Fingers, 
French Bur, 
French Honey.Bar, 
Asst. Jumbles, 
Honey Jumbles, 
Lady Fingers, 
Jelly Fingers, 

Iced Cocoinut Fingers, 
Lemon 11 afers, . - •„ 
Vanilla II aUrs, 
Chocolate Wafers, ^ 
Charlotte Ru sse, 
Cinnemon Crisp, 
.famonade Drops, 
Chocolate Revere Wafer», 
Pinea.'le Creams, 
Graham Biscuit, 
Oat Meal Biscuit, 
Cracknels, 
A & C. Creams, 
Frosted Creams, 
Plain Stage Planks, 
Iced Stage Planks, 
Fruit Penny Cakes, 
Plain Assorted Cakes, 
Teed Assorted Cakes, 
Ginger Ctkus, 
Su'jar Cakes. 
Assorted Striped Cakes, 
m. m., m. m. 

Vi garantera de lägsta prUeir. 
Öm någon eknlle göra en obetydlig prisnedsättning, så 

göres detta endast för att få oss ur vägen, och den obetydli
ga prisskilnaden kommer att i dubbel måtto återkräfvas se
dan — exempel, som återupprepas för b varje dag of landets 
o l i k a  • • t r u s t s " .  r - > -  ;  

Landsmän, begären våra varor! 
Handlande, sanden 039 edra beställningar! 

t 

friätsn iratg i sm if Mil, 
St. Paul, Minn. 

smmmmmmwA 

D A N M A R K .  

Danska studentföreningen haur Hiagar-
ne firat sitt 75-årsjubileum. 

Kassabrist len fackförening i Kö-
hanhamn har enligt 4>Nationaltldende,> 

upptäckts en kassabrist pä 4,000 kr. 
Ny professor. Till professor i klas

sisk filologi har utnämts rektorn vid 
Borgerdydskolen prof. Joh. Ludv. Hei-
berg. 

Öfverbefölkning pÄ de» lärda banan 
klagade man öfver vid en reformations
fest som nyligen firades vid Köpen
hamns universitet. 

Köpenhamns arbetares nya försam
lingshus pä Enghavevei, Vesterbro, 
hvilket kostat de organiserade arbetar-
ne en summa af oirka 250,000 kr., har 
nu invigts. 

Skolbarns bespisning. Föreningen för 
skolbarns bespisning i Köpenhamn be
spisade-senaste vinter i allt 6,892 barn 
tre gånger i veckan i 65 dagar med 
223,621 portioner varm mat 

Ett försäkringsbolag mot tjufvar har-
nyllgen konstituerat sig l Köpenhamn. 
Detbjnämaer sig •'Tyveriforsikrings 
selskabet mod Inbrud" och disponerar 
ett aktiekapital af 100,000 kr. Som af 
namnet framgår, ersätter bolaget en
dast sådan skada» som vållats genom 
inbrottsstöld. 

Rikt sterbhus. I "Berllngske Tidende" 
förekommer en redogörelse för den af» 
lidne köpenhamnsgrosshandlaren Jör
gen Jensens dödsbo. Dat arfvinjrarne 
tillfallna beloppet utgör 5,164,35c kr., 
hvarförutom åtskilliga andra i testa
mentet bekoma&t sammaaittgdt 75.800 

Fleishers 
Ma Yllsprn 

l:ost:ii" mera fin andra 
sorter, så är Oot ltkvfil 
billiparc. enär det läc
ker Ifiugre. Dessutom 
är det 

titurkt, äkta svart 
cch ett fabrikat af 
hf (fsta värde. 
Hvarjo hlirfvu lnne-

bfillor on biljott m&rkt 
"Plcisher". Om mun 
lnsli nder4 blljettrr jem-
le namn och adress till 

Fletslier Worsted Co., 
Philadelphia, erh.tllcs 
ett lllustroracltverköf-
•cr Stlckningskonsten. 

Chas. A. Albrecht, 

Felsvars-Handel. 
884 Wabasha street, ST. PAUL. 

Allt till bnndtmakerlfacket hörande ar
bete utföres punktligt och tillfredsstäl
lande. 

Skinn bereäes efter Iteställnihjf. 

W i l l l T T  DR- JUDD-S ELEG
ISK I I I TR1SKA BÄLTE på 
gjjJI ill I II försOk fritt. Del.skall 
HA kurera er. Samtett elektriskt brficlc-
» • band mot bråck' Uppgif mfttt af mid-
9 Jan, ell«r ort byxm&tt, ålder, syssol-
jL Btittnlo#ocli beleotlllståud. Det ko-

star lu6#6att bllfva förvissad om det 
bålÄe ilr Att blsto. AoENTEa ökskab. 

Or. B, JUN) l)«*H0i*i Mioh. 

OCH 

SPESiaUIEIEi FSB m\ 

Y önska härmed fästa särskild uppmärksamhet på 
vårt storartade varulager, särskildt passande för 

Julhandeln. De, hvilka söka efter lämpliga varor för 

julpresenter, tunna näppeligen finna ett bättre lager an 

vårt. Yi hafva i år intagit betydligt mera varor än nå

got föregående år och erbjuda allting till ytterst låga 

priser. 

Följande varor äro eär.-kUdt passande for Jul 
och Nyår....... 

K l äd n i n gsty ger. 
Sidentyger, 
Kappor, 
Schalar, 
Filtar, 
Paraplyer. 
Underkläder, 
Korséttej*. 
Strumpor, 
Handskar, 
Vantar, 
Siden-Näsdukar, 
Linne-Nåsdukar, 

Siden-Halsdukar, 
Plånböcker, 
Resväskor, 
Fina Spetskragar, 
Galanterivaror, 
Borddukslinne, 
Sängtäcken, 
Servietter, 
Handdukar, 
Borddukars life 
Flaneller, V.. 
Bo m u 11 s vä,f n adér? ̂ 
m. m., m. m. . V v 

Fint Sortiment I 
Prima Varor! 

> Lägsta Priser! 

M 
f. -v 

Cor. 7th & Wabasha streets, - ST. PAUL, MINN. 


